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EU SUNT TALENTAT (3/4)

Unde îmi folosesc eu darurile?
Textul de bază: 1 Corinteni 12:12-31

Întroducerea
• Era în Africa. Un Instructor, sau pedagog închipuit a vrut să înveţe animalele
sălbatice cum să se poarte şi cum să trăiască în zona aceasta pustie şi
periculoasă.
• Au venit toţi. Maimuţe, girafe, lei, elefanţi, păsări sălbatice, broaşte şi multe
altele
• Instructorul văzând atâţia participanţi le-a spus:
• Prima lecţie este să urcaţi toţi pe acest pom
• Maimuţele s-au bucurat. Nimic mai uşor. Şi cu câteva sărituri au fost sus
• Păsările au luat drumul direct până la vârt. Ei au zburat până sus.
• Melcul a vrut şi el, dar nu i-au ajuns timpul. Era prea încet.
• O problemă au avut elefanţi, care cu toată silinţă nu au reuşit să urce pe pom

Era greşeala instructorului: a pretins dela toţi paricipanţi acelaşi
lucru – dar darurile lor diferă între ele
• Nu facem şi noi aceeaşi greşeală?
• Nu pretindem noi dela fraţi şi dela surorile din jur că trebuie să fie înzestraţi cu
aceleaşi daruri ca şi noi?
• Întrebarea noastră trebuie să fie: ce dar am eu şi cum bot să-l integrezi sub
Binecuvântare Domnului în lucrarea Sa?

Aveţi grijă unul de altul
1 Corinteni 12:12

Căci, după cum trupul este unul şi are multe mădulare, şi după cum toate
mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, -tot aşa
este şi Cristos.
• Apostolul Pavel sublinează şi faptul că numai Isus Cristos este acela care
poate conduce acest trup, adecă Biserica Răscumpărată
Coloseni 1:18
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El este Capul trupului, al Bisericii. El este începutul, cel întâi născut dintre
cei morţi, pentruca în toate lucrurile să aibă întâietatea.
• Astfel se documentează că Isus Cristos este prin Biserica Lui - Trupul Lui – în
mijlocul nostru
• Şi fiecare membru, fiecare copil a lui Dumnezeu, indiferent ce culoare sau
nationalitate are, este o parte a acestui trup
1 Corinteni 12:13

•
•
•
•
•
•
•
•

Noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi de un singur Duh, ca să alcătuim un
singur trup, fie Iudei, fie Greci, fie robi, fie slobozi; şi toţi am fost adăpaţi
dintr-un singur Duh.
Prin renaşterea noastră am devenit un membru, un organ individual a trupului,
a bisericii locale
Cu un dar diferit, cu o sarcină şi cu o datorie aparte
Fiecare din noi preluăm o funcţie deosebită
Poate că unora nu le place sistemul acesta.
Poate că ei se cred chemaţi pentru o funcţie mai înaltă, mai conducătoate
Dar aceasta este soarta unui nou născut. El se naşte într-o familie stabilită
dinainte
Şi dacă nu găsiţi o biserică locală unde credeţi că vi locul, un organ a Trupului
lui Isus sunteţi întotdeauna
Apostolul Pavel descrie situaţia astfel:
1 Corinteni 12:15

•
•
•
•

Dacă piciorul ar zice: ,,Fiindcă nu sunt mână, nu sunt din trup”, -nu este
pentru aceasta din trup?
Ce ari fi cu un trup care are numai ochi? Cum să audă şi cum să umble?
Într-o biserică nou-testamentală nu există funcţii valoroase şi funcţii fără
valoare
Dar există sarcini de răspundere care sunt una mai mare şi una mai mică
Dar toate sunt legate de acelaşi trup – şi tot trupul trebuie să beneficieze de
acest dar
1 Corinteni 12:7

Şi fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora.
1 Corinteni 14:12

Tot aşa şi voi, fiindcă râvniţi după daruri duhovniceşti, să căutaţi să le
aveţi din belşug, în vederea zidirii sufleteşti a Bisericii.
• Toate darurile au acelaşi ţel: o părtăşie omogenă în faţa Dumnezeului viu
• O părtăşie a bisericii locale duminecă dimineaţa, atunci când toate darurile se
silesc, ca părtăşia să fie binecuvântată
1 Corinteni 12:25
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Pentru ca să nu fie nici o desbinare în trup: ci mădularele să îngrijească
deopotrivă unele de altele.

Slujiţi împreună – în comun
• Semnul unui trup bolnav este, că nu mai functionează cum trebuie
• Semnul unei biserici bolnave este că nu mai propovăduieşte Evanghelia în
lumea înconjurătoare
• Un trup bolnav limitează viaţa lui de trai la mărimea patului de boală
• O biserică bolnavă limitează activitatea ei la noul locaş de rugăciune
• Şi deodată cuvintele Domnului nostru Isus Cristos sunt uitate:
Matei 28:19

Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele
Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.
• Ucenicii lui Isus nu au înţeles mesajul acesta ca o povară, ci ca o
binecuvântare a Domnului
• Aşa a putut să-l trimeată pe Barnaba şi pe Pavel în misiune la Antiochia
• Cei trimişi şi cei care au rămas au fost un trup viu – un organism
Coloseni 4:3

Rugaţi-vă tot odată şi pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă o uşă pentru
Cuvânt, ca să putem vesti taina lui Cristos, pentru care iată, mă găsesc în
lanţuri.
Coloseni 1:24-25

Slujitorul ei am fost făcut eu, după isprăvnicia, pe care mi-a dat-o
Dumnezeu pentru voi ca să întregesc Cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să zic:
taina ţinută ascunsă din vecinicii şi în toate veacurile, dar descoperită
acum sfinţilor Lui, cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este
bogăţia slavei tainei acesteia între Neamuri, şi anume: Cristos în voi,
nădejdea slavei.

Dacă trupul e sănătos nu poate să rămână fără consecinţe
• Dacă eu personal nu aşi ocupa cel mai neînsemnat loc în această biserică,
trupul nu putea avea o astfel de influenţă în lumea înconjurătoare cum o
pretinde cuvântul lui Dumnezeu
• Dacă biserica ta ar fi în construcţie şi tu întreb sâmbătă înaintedemasă pe
cineva, ce face, şi-ţi răspunde:”eu fac mortar”, dar altul răspunde, „eu zidesc
zidul” şi altul ar răspunde „eu pun conductele de apă”. Cine din ei este mai
important, sau necesar?
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• Nu suntem toţi solicitaţi când e vorba de darurile noastre?
• Aţi numărat odată câte meserii participă la construirea unui locaş de
rugăciune?
• Începând dela „lopătar” care face fundamentul până la tâmplarul care tocmai
montează uşa de intrare?
• Nici o intreprindere şi nici o familie nu ar putea exista, dacă darurile
membrilor nu ar fi multilaterale
Romani 12:3

Prin harul, care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi, să nu aibă
despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine; ci să aibă simţiri
cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credinţă, pe care a împărţit-o
Dumnezeu fiecăruia.

Unde îmi folosesc eu darurile?
• Având grijă unul de altul
• Slujind împreună – umăr la umăr
• Ţelul activităţii noastre – dar şi a bisericii noastre o descris de Apostolul
Pavel:
Efeseni 4:11-15

Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, prooroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii,
păstori şi învăţători, pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de
slujire, pentru zidirea trupului lui Cristos, până vom ajunge toţi la unirea
credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la
înălţimea staturii plinătăţii lui Cristos; ca să nu mai fim copii, plutind
încoace şi încolo, purtaţi de orice vânt de învăţătură, prin viclenia
oamenilor şi prin şiretenia lor în mijloacele de amăgire; ci, credincioşi
adevărului, în dragoste, să creştem în toate privinţele, ca să ajungem la Cel
ce este Capul, Cristos.
• Plinătatea aceasta nu o putem ajunge nici odată cu forţă proprie
• Şi plinătatea aceasta o primeşte numai acela, care se pune la dispoziţia
Domnului: întreaga inimă, întreaga fiinţă, întreaga noastră viaţă.
Evrei 12:20-21

Dumnezeul păcii, care, prin sângele legământului celui vecinic, a sculat din
morţi pe Domnul nostru Isus, marele Păstor al oilor, să vă facă desăvârşiţi
în orice lucru bun, ca să faceţi voia Lui, şi să lucreze în noi ce-I este plăcut,
prin Isus Cristos. A Lui să fie slava în vecii vecilor!
Amin.
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